
 

 

 

 רשות המחקר -קולות קוראים חדשים 

6.8.18 - 13.8.18 

 ♦הניוזלטר מופץ לכל מחלקות האוניברסיטה ♦ 

 

 בית הספר לתקשורת הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה להנדסה

בית הספר 
 לארכיטקטורה

הספר למדעי  בית
 הבריאות

הפקולטה למדעי החברה 
 והרוח

 

 טבלת קולות קוראים

 

 מתאים לפקולטות קול קורא

 

 הקרן הלאומית למדע

 

 ממוקד ברפואה מחקר למימון חדשה תכנית

 א(")רמ אישית

 

 

 

 משרד האנרגיה

 

  55/2018קורא מספר קול 

למימון מחקרים בתחום האנרגיה ומדעי 

 האדמה והים

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 -קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה 

 2019חורף 

 

 

 



 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 

 1004/18פומבי מס'  מכרז

 אספקת שירותי מחקר וליווי מחקרי

 

 

 

 החינוך משרד

 הראשי המדען לשכת

 

 בנושא וספרות מדיניות סקירות לבצע הזמנה

 ספר בבתי הכלה מדיניות

Inclusive education)) 

 

 

 

 משרד התרבות והספורט

 

פרס שרת התרבות והספורט לשימור ולטיפוח 

 תרבויות ישראל ע״ש יצחק נבון

 

 

 

Dan David Prize 

 

 Scholarship Applications 

 

 

 

Consortium for Applied Studies 

in Jewish Education (CASJE) 

 

Small Grants Program 

 

 

 

The Fetal Health Foundation 

 

 Brianna Marie Memorial Research 

Grant 

 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 

    עריכת הצעות מחקר באנגלית לקרנות חיצוניות 

 



 
 

 
 

 הקרן הלאומית למדע
 

 א(")רמ אישית ממוקד ברפואה מחקר למימון חדשה תכנית

 

 בתחום מחקרים של היקף רחב למימון חדשה תכנית על להודיע שמחה למדע הלאומית הקרן
 הרפואה

 תוך וחולי, בריאות למצבי וזיקתם מולקולריים היבטים על בדגש א(,")רמ  אישית הממוקדת
 התבססות

 .רפואיות ודגימות רפואי מידע על נרחבת

 
 ביולוגיה של מעמיקה להבנה שיביא בישראל, דרך ופורץ חדשני מחקר קידום הינה התכנית מטרת

 של

 .אנושיות במחלות המעורבים מנגנונים ושל האדם

 
 שונות שעניינו האדם, של והרפואה הביולוגיה של ישיר במחקר תתמקד : התכניתתחומי מחקר

 וחולי.  בריאות על להשפיע פוטנציאל ושלתוצאותיו רפואי ומידע מולקולריים שכוללת הבדלים ביולוגית
 אבחון למחלה, סיכון גורמי זיהוי כגון היבטים ותכלול המחקר נושאי מבחינת תהיה רחבה התכנית
 רלבנטיות. טכנולוגיות פיתוח תעודד וכן ועוד, מונעת רפואה ,טיפול מחלות,

 .רפואה-לביו ישירה ורלבנטיות מדעית של מצוינות שילוב להציג המחקר תכניות על

 
 למסמך הקול הקורא. 1.3.1לדוגמאות לנושאים שימומנו במסגרת התכנית, אנא ראו סעיף 

 
   :תקופה ותקציב

 

  לתקופה של עד ארבע שנים. ₪ 7,000,000עד  -פרויקטים עתירי מידע רפואי 

  לתקופה ₪ 1,750,000עד  –המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות מחקר פרויקטים 

 של עד ארבע שנים.

 

o או לקרן מהותי באופן לה שדומה בקשה להגיש שלא החוקר מתחייב בקשה לקרן, הגשת בעצם 
 .אקדמית שנה אותה במהלך ל"או בחו בארץ אחר לגוף

 
  2018האתר יפתח להגשות במהלך ספטמבר 

 פורסמו עם פתיחת האתר להגשות.הנחיות מפורטות להגשה י
 

 2018תאריך ההגשה לתכנית: במהלך דצמבר 
 

 בחזרה לטבלה   מסמך עיקרי התכנית

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_ISF_PersonalizedMedicine_EarlyCall_2018.pdf


 

 
 

 משרד האנרגיה
 

  55/2018קול קורא מספר 
 למימון מחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה והים

 
משרד האנרגיה, באמצעות אגף המדענית הראשית, מפרסם בזאת קול קורא למימון מחקרים 

 .בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים

 

 תחומי המחקר הכלליים הם:: תחומי מחקר

 

  תחליפי נפט, דלקים ביולוגיים, ביואנרגיה, דלקים סינטטיים 

  תאי דלק ואגירת אנרגיה 

 אנרגיה מתחדשת 

 רשת החשמל 

 התייעלות אנרגטית 

 צמצום פליטות 

 משק הדלק 

  כרייה וחציבה 

  חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בישראל 

  תחנות כח גרעיניות 

  מדיניות וכלכלת משאבים 

 גיאולוגיה וסיסמולוגיה של רעידות אדמה 

 

חוקרי המוסד אינם מורשים להגיש הצעות מחקר בשת"פ עם מוסדות הקשורים לאיחוד  -

 האירופי.

 

 : תקופה ותקציב
 

 300,000 ₪ .עבור מחקר שאורכו שנה אחת 
 

 600,000 ₪ .עבור מחקר שאורכו שנתיים 
 

 750,000 ₪  שנים. 3עבור מחקר שאורכו 
 

 לכל שנת מחקר  ₪ 65,000 -האדמה והים התקציב יוגבל ל  במחקרי מדעי. 



 
בשעה  23.8.18ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז זה, עד לתאריך  -

14:00. 

 
 2.9.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 

 
 (14:00)עד השעה  4.10.18תאריך הגשה לקרן: 

 
 בחזרה לטבלה    עמוד הבית  ( docקול קורא )   קול קורא

 
 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 2019חורף  -קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה 
 

 .2019הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 
 

 :2019יעדי ענף פלחה ומספוא חורפיים לעונת : תחומי המחקר
 

המשך המאמץ לשיפור איכות החיטה הישראלית וכושר התחרות שלה עם חיטת יבוא, קידום  .1

בנושא כמות ואיכות החלבון עם דגש על אחוז גלוטן )גלוטן רטוב( והיכולת להשפיע הידע 

 עליו. 

 קידום ובחינת זני חיטה ושעורה עם דגש על הנושאים הבאים:  .2

 זנים בעלי כושר ניבה גבוה לגרעינים ולמספוא.  .א

 זנים בעלי התאמה לדרישות שוק הגרעינים והמספוא  .ב

 עם דגש מיוחד על מדדי האיכות לאפיה ולמספוא.   

 זנים המותאמים להתמודד עם פגעים, מזיקים, מחלות ותנאי אקלים. .ג

פיתוח שיטות וטכנולוגיות גידול שמטרתן הגדלת הכנסתו של החקלאי, כגון: חקלאות  .3

 מדייקת וחישה מרחוק. 

וד, מינימום עיבוד פיתוח שיטות לשימור הקרקע תוך חיסכון באנרגיה, כגון: אפס עיב .4

 וכדומה.

ייעול הדישון ע"י הפחתת דשנים, שיפור שיטת בקרת הדישון, ובחינת חלופות לדשן  .5

מינראלי ע"י שימוש בזבלים אורגניים ממקורות שונים בהתאם לתקנות המאושרות ע"י 

 הגורמים המוסמכים.

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_55_18/he/tender55_18.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_55_18/he/tender55_18.docx
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_55_18


ה. פיתוח ועדכון לימוד דרכי התמודדות עם מחלות, מזיקים ועשבים קשי הדבר -הגנת הצומח  .6

 תוכנות ומודלים עבור סיפי פעולה להדברה.

הכנסת גידולים חדשים ומתחדשים, ליבול גרעינים ומספוא, במטרה לשפר ולגוון את מחזור  .7

         הגידולים.

 הכנסת גידולי חורף אורגניים במחזור הגידולים האורגני. .8

על עמידות לעלקת, איכות ורמת טיפוח והכנסת מיני וזני קטניות חדשים ומחודשים עם דגש  .9

 יבול גבוהים.

 להזנת בקר. -בחינת השימוש בתוצרי לוואי של גידולי שדה  .10

שיפור איכות המספוא, אימות הקשר בין יבול הגרעינים ליבול המספוא, והגדלת התמורה  .11

 לחקלאים.

 שמירה על רמה מקצועית גבוהה של צוותי ההדרכה וצוותי המגדלים. .12

 להפחתת פגיעה בסביבה. שיפור ממשק הגידול .13

 
 : הצעות המחקר יוגשו לאחת מהקטגוריות הבאות:תקופה ותקציב

 
  :אחת. לתקופה של עד שנה ₪ 5,000עד הצעות אזוריות/חד שנתיות 

  :לתקופה של עד שנה אחת ₪ 20,000עד הצעות מצומצמות שיש להן עניין בהיקף ארצי. 

  :לתקופה של עד שלוש  ₪ 20,000הצעות מעל לסכום של הצעות רב שנתיות מורחבות

   שנים.

 
 לפירוט נוסף אודות ההגשה לקטגוריות השונות, ראו מסמך הקול הקורא.

 

  במסגרת דיוני צוות ההיגוי של הנהלת הענף )הועדה המקצועית( מתבקש כל מגיש הצעת

   מחקר נמשך.דקות או דו"ח התקדמות במידה וה 10 -מחקר להכין דיווח מתומצת של כ

 
 

 2.9.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (12:00)עד השעה  3.10.18תאריך הגשה לקרן: 
 

 

 בחזרה לטבלה    נספח   דף שער   קול קורא

 
 

 

 
 רתייםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החב

 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Haklaut_Falaha_Winter_2019.docx
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Haklaut_Falaha_Winter_2019_Shaar.docx.doc
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_Haklaut_Falaha_Winter_2019_Nispah.docx.doc


 1004/18מכרז פומבי מס' 

 אספקת שירותי מחקר וליווי מחקרי

 

אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מזמין/ה בזה 

 .הצעות למתן שירותי מחקר וליווי מחקרי כמפורט במסמכי המכרז

 

 אספקת שירותי מחקר, לרבות ליווי מחקרי, בקשר לתחומי העיסוק של האגף,: תחומי מחקר

 :זה ובכלל 

 ,לרבות בתחומים  ביצוע מחקרים במגוון נושאים בהתאם לצרכים ולפי הדרישות של האגף

 הבאים:

 שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה -

 שילוב החברה הערבית בתעסוקה -

 הכשרה מקצועית, הון אנושי ותשואה להשכל -

 מחקר מאקרו כלכלי לבחינת סוגיות שונות שבאחריות האגף -

 שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה -

  .אפקטיביות של תכניות ממשלתיות -

  ליווי מחקרי בהתאם לצרכים של האגף, לרבות ליווי מקצועי של סקרים המבוצעים מטעם

 .האגף

 רדמחקרים נוספים בהתאם לצרכים וככל שיידרשו על ידי האגף ו/או המש. 

 
 
  על המציע להעמיד לטובת מתן השירותים לפי מכרז זה כוח אדם, אשר יבצע בפועל את

 אחראי מנהלי וסטטיסטיקאי. ,חוקרים 6אנשים: צוות של  8השירותים מושא המכרז, המונה 

 ד' להלן, -חוקרים כאמור בסעיפים א' 4במסגרת הגשת הצעות למכרז, על המציע להציג 

  :החוקרים בתחומים המפורטים להלן 6מתוך 

 חוקר בתחום תעסוקת חרדים .א

 חוקר בתחום תעסוקת החברה הערבי .ב

 חוקר בתחום הכשרה מקצועית .ג

 חוקר בתחום כלכלת עבודה .ד

 חוקר בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות .ה

 .חוקר בתחום אפקטיביות של תכניות ממשלתיות .ו

 

 :הבאות על כל אחד מארבעת החוקרים לעיל לעמוד בדרישות

  בביצוע עבודות מחקר כלכלי חברתי  1.1.13שנים לפחות החל מיום  3ניסיון מוכח של

 .בתחום ההתמחות הנדרש

 מהחוקרים יהיו בעלי תואר אקדמי ראשון  2פחות מתוך ארבעת החוקרים שיוצגו בהצעה ל

 .לפחות בכלכלה

 



ת תקופת למשרד הזכות להאריך א  : משך ההתקשרות הוא שנה אחת.תקופה ותקציב

 ההתקשרות עד ארבע שנים נוספות, לתקופה של שנה אחת בכל פעם.

 לשנה. ₪ 5,000,000היקף ההתקשרות הוא עד 

 
 שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד למרכזת ועדת המכרזים, בקובץ     word  

,  13/8/2018, עד התאריך Michrazimtasuka@Economy.gov.ilלכתובת דוא"ל 

 .12.00 בשעה

 

 2.9.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (12:00)עד השעה  3.10.18תאריך הגשה לקרן: 
 
 

 בחזרה לטבלה    קול קורא ונספחים

 
 

 
 

 החינוך משרד
 הראשי המדען לשכת

 
 ספר בבתי הכלה מדיניות בנושא וספרות מדיניות סקירות לבצע הזמנה

Inclusive education)) 

 

 חינוכית מדיניות של סקירות מחקרית,  ספרות של סקירות לעת מעת מבצעת הראשי המדען לשכת

 .החלטות בקבלת תמיכה לצורך נתונים,  של ואנליזה נבחרות במדינות

 
 תחומי מחקר: לשכת המדען הראשי מבקשת לקבל הצעות בארבעת הנושאים הבאים:

 

 הכלה. בנושא מדיניות סקירת .1

 . (Inclusive Educationהכלה ) למדיניות במעבר חינוך מערכות של תהליכים

 :הבאות בהתייחס לנקודות הכלה של לתפיסה במעבר לאומיות ותכניות מדיניות של תיאור

 מערכתיים תהליכים .א

 תקצוב .ב

 במסגרות השונות הלומדים התלמידים לאחוזי היתר בין בהתייחס הרפורמות תוצאות .ג

 .מכילות למסגרות שעברו התלמידים עבור ולתוצאות

 

 המיישמות במדינות רפואיים-פרא ושירותים סייעות לשירותי באשר המדיניות מהי .2

 ?שלהן החינוך במערכות הכלה של תפיסה

 ?אלו מערכות חינוך במסגרת ניתנים רפואיים-פרא שירותים אילו

mailto:Michrazimtasuka@Economy.gov.il
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Tenders/documents/tender1004-18.pdf


 

  ?מיוחד חינוך לשירותי הזכאות את קובעות בעולם שונות מדינות כיצד .3

  ?הזכאות נקבעות פיהם הקריטריונים על מהם

  ?זו זכאות נקבעת באמצעותם והמנגנונים התהליך מהו

 םומשמשי לקות תלויי שאינם תפקוד רמת למדידת כלים יש האם קיימות, לקות קטגוריות אילו

 ?התלמיד זכאי לו המשאבים סל לקביעת או/ו הזכאות עצם לבחינת

 

 .הכלה למדיניות שילוב ממדיניות במעבר ההטרוגנית בכיתה הוראה .4

 קיימות ההטרוגנית בכיתה והערכה למידה להוראה, אפקטיביות / פרקטיקות מיטביות אילו

 (?Inclusive Educationהכלה ) של תפיסה חינוך שאימצו במערכות

 בפרקטיקות בהתמקצעות כאפקטיביים המקצועי שהוכחו והפיתוח ההכשרה תהליכי מהם

 ?)אנליזות ובמטה ניסויים דמויי/ניסויים המלוות במחקרים לפרקטיקות עדיפות לתת אלו )יש

 

 :המשימות הגדרת

 המדינות לתשע התייחסות הכוללת) מילה 8000 עד(ספרות  / מדיניות סקירת כתיבת .1

 :הבאות

 אנגליה -

 שוודיה -

  יורק-וניו קליפורניה ,אורגון -ב"ארה -

 גרמניה -

 ספרד -

 אוסטרליה -

  אונטריו-קנדה -

 

 .באחרת אחת מדינה של החלפה לנמק או נוספות מדינות להציע ניתן

 

 .הסקירה עיקרי את הכוללת PowerPoint מצגת עריכת  .2

 

 .שייקבע בפורום המחקר ממצאי הצגת  .3

 
 

 תקופה ותקציב:  עד 50,000 ₪ 

 
 

 13.8.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 (16:00)עד השעה  20.8.18תאריך הגשה לקרן: 
 

 בחזרה לטבלה   קול קורא

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/kolKore/2018/Call_for_Proposals_MisradHakhinuh_Hachala_08.2018.pdf


 

 
 

 משרד התרבות והספורט
 

 פרס שרת התרבות והספורט לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע״ש יצחק נבון

 

 פרס שרת התרבות והספורט לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל, ע"ש יצחק נבון,
נועד לשמר ולהפיץ את פועלו, מורשתו ותרומתו של הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, 

לבטא הוקרה על יצירה אשר הטביעה חותמה או תרמה לשימור ולטיפוח התרבויות בישראל, וכן 
 להיכרות עם התרבויות השונות בישראל, להפצתן או לטיפוחן. 

 

 פרס אחד עבור מפעל חיים וחמישה פרסים לעידוד יוצרים. –יוענקו שישה פרסים 

 

 :רשאים להגיש מועמדות

 בתחום המחול: כוריאוגרף, רקדן .א

 , מעצב במה.בתחום התיאטרון: מחזאי, במאי, שחקן .ב

 בתחום המוסיקה: מבצע, יוצר, מנצח. .ג

 בתחום הספרות: סופר, משורר, מתרגם, חוקר. .ד

 בתחום הקולנוע: שחקן, במאי, תסריטאי, צלם, עורך. .ה

 בתחום האמנות והעיצוב: אמן, מעצב. .ו

 

 .₪ 49,560: סכום הפרס

 

 12.8.18תאריך הגשה לרשות המחקר: 
 

 22.8.18תאריך הגשה לקרן: 
 

  בגובה תקרת הפטור –תיקון עבור סכומי הפרסים     שאלון מועמדות    תקנון  קול קורא
 

 בחזרה לטבלה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/call_for_bids/navon_award_2018
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/navon_award_2018/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%20%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/navon_award_2018/he/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%20%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F%202018.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/navon_award_2018/he/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91%D7%99%20%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf


 

 
 

Dan David Prize 
 

The Dan David Prize is an international award, endowed by the Dan David 

Foundation and headquartered at Tel Aviv University. 

 

The Dan David Prize is awarded to individuals and institutions with proven, 

exceptional excellence and contribution to humanity in the sciences, arts, 

humanities, public service and business. The prize recognizes and encourages 

innovative and interdisciplinary research that cuts across traditional boundaries and 

paradigms.  
 

The Dan David Prize covers three time dimensions - Past, Present, and Future - that 

represent realms of human achievement: 

The Past refers to fields that expand knowledge of former times. 

The Present recognizes achievements that shape and enrich society today. 

The Future focuses on breakthroughs that hold great promise for improvement of 

our world. 

 

Research Fields: The research fields this year are: 

 Past – Macro History 

 Present – Defending Democracy 

 Future – Combatting Climate Change 

 
Budget and Period: 3 prizes of $ 1,000,000 , each for one time dimension. 

 10% of the prize is donated by the laureates as scholarships to outstanding 

young researchers, doctoral and post-doctoral students, studying topics related 

to the chosen fields. 

 

RDA Deadline: 16.11.18 

Deadline: 30.11.18 

http://www.dandavidprize.org/about/selected-fields/250-selected-fields-2019/1014-past-macro-history
http://www.dandavidprize.org/about/selected-fields/250-selected-fields-2019/1013-present-defending-democracy
http://www.dandavidprize.org/about/selected-fields/250-selected-fields-2019/1012-future-combatting-climate-change


 

Research Fields   Nomination Guidelines    Nomination Form     Back to Table   

 

Scholarship Applications 

The Dan David Prize awards scholarships to doctoral and post-

doctoral researchers, carrying out research in one of the selected fields for the 

current year.  

 

Budget:   

 

 Outstanding doctoral and post-doctoral students –  

20 Scholarships of $ 15,000. 

 

 Students from universities all over the world -  

10 Scholarships. 

 Students of TAU – 10 Scholarships. 

 

 Applicants who have received a scholarship from the Dan David Prize may not 

apply again for their same area of research. 

 

RDA Deadline: 24.2.19 

Deadline: 10.3.19 

 

Call for Proposals   Application Form   Recommendation Submission Form 

 

Research Fields  Home Page   Back to Table 

 
 

 
 

Consortium for Applied Studies in Jewish Education 

(Casje) 
 

Small Grants Program 
 
 

http://www.dandavidprize.org/about/selected-fields
http://www.dandavidprize.org/prize/prize-nominations
http://www.dandavidprize.org/prize/nomination-form
http://www.dandavidprize.org/scholars/scholarships/scholarship-applications
http://www.dandavidprize.org/scholars/scholarships/application-form
http://www.dandavidprize.org/scholars/scholarships/recommendation-submission-form
http://www.dandavidprize.org/about/selected-fields
http://www.dandavidprize.org/


 
CASJE (Consortium for Applied Studies in Jewish Education) is an evolving 

community of researchers, practitioners, and philanthropic leaders dedicated to 

improving the quality of knowledge that can be used to guide the work of Jewish 

Education. CASJE helps to develop applied research programs focused on high-

priority issues facing Jewish education. 

 

Research Fields: Areas of inquiry: 

 Jewish educational leadership 

 Jewish early childhood education 

 Hebrew language education 

 Jewish experiential education at Camp 

 Jewish Peoplehood education 

 Economics of Jewish Education 

 Israel education, and the career trajectories of Jewish educators. 

 

o The award is for the conduct of empirical research. Conceptual inquiries or 

literature reviews will not be funded. 

 

Budget and Period: Up to $30,000, for a period of 1 year, from the reception of the 

award. 

 
 A Bidder's Call Webinar will be held on 15.8.18, 

11am – 2pm (UTC - 05:00 , Eastern Time) 

 
RDA Deadline: 2.9.18 

Deadline: 17.9.18 

Call for Proposals   Bidder's Webinar    Home Page    Back to Table  

 
 

 

The Fetal Health Foundation 

 Brianna Marie Memorial Research Grant 

 

http://www.casje.org/focus/JDSLeadership
http://www.casje.org/focus/jewish-early-childhood-education
http://www.casje.org/focus/hebrew-language-education
http://www.casje.org/focus/jewish-experiential-education-camp
http://www.casje.org/focus/jewish-peoplehood-education
http://www.casje.org/focus/economics-jewish-education
https://gwu.webex.com/webappng/sites/gwu/meeting/info/101718046422344224?MTID=mf26d6aec22d2747a64f3948f506ac54a
http://www.casje.org/focus/small-grants-program
https://gwu.webex.com/webappng/sites/gwu/meeting/info/101718046422344224?MTID=mf26d6aec22d2747a64f3948f506ac54a
http://www.casje.org/focus/economics-jewish-education


 

The Fetal Health Foundation supports families receiving a fetal syndrome 

diagnosis, funds life-saving research, increases fetal syndrome awareness, and 

shares leading medical information on fetal syndromes. 

 

The mission of the Brianna Marie Memorial Research Grant  is to improve health 

outcomes for pregnancies and infants affected by various fetal syndromes, with 

particular interest to fetal lung syndromes such as fetal hydrops. 

 

Research fields: Priority will be given to well-designed, hypothesis-driven research 

that will impact the maternal/fetal medicine industry, and specifically, the realm of 

fetal lung syndromes such as fetal hydrops 

 

Budget and Period: Between $25,000 - $50,000, for a one year period. 

 

 

RDA Deadline: 2.9.18 

Deadline: 14.9.18 (Midnight CST) 

Call for Proposals   Web Page   Home Page   Back to Table 

 

 

 הודעות רשות המחקר

 
 

 חברי סגל יקרים,
 

 לתשומת לבכם, מספר הודעה מטעם רשות המחקר:

 
 :גלית לקרנות חיצוניותעריכת הצעות מחקר באנ

חוקרים שבכוונתם להגיש הצעת מחקר באנגלית לקרן חיצונית, יכולים להגיש בקשה לעריכה 

 .ד"ר מיכאל מעוזמדעית לעורך של הרשות למחקר ופיתוח, 

 . בקשות אלו יקבלו קדימות במתן שירותי העריכה.הפורטל את הבקשה יש להגיש דרך

 .שימו לב, על ההצעה להיות מוכנה במסגרת מגבלות הזמן של הקרן ורשות המחקר

 
 בחזרה לטבלה

 

 
 

 קרנות מתעדכנות בהן קולות קוראים פעילים

 קרנות פנימיות -אפשרויות מימון 
 

 

http://www.fetalhealthfoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/BMM_ResGrantApp_2018.pdf
http://www.fetalhealthfoundation.org/research-grants/
http://www.fetalhealthfoundation.org/research-grants/
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-external/research-authority-online-kolkore
http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/funding-opportunities-internal


 אתר רשות המחקר

 הנחיות כלליות
 

  alonaba@ariel.ac.il הצעות מחקר יש להעביר לרשות המחקר לאלונה בן עיון בדוא"ל:    ·      

          03-9371402 

ולהחתימו  טופס בקשה למימון משלים בהם נדרש מימון משלים, יש למלא את במקרים   ·

 alonaba@ariel.ac.il : לאחר מכן יש לשלוח אותו לכתובת האימייל כנדרש.

 

 במידה ואינך מעוניין בקבלת הניוזלטר השבועי, אנא השב לדוא"ל זה עם המילה "הסר".

 

http://www.ariel.ac.il/research/authority/about
mailto:alonaba@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/research/forms/587-Matching_Fund_Application_4ed_10.11.17.doc
mailto:alonaba@ariel.ac.il

